Jaargang: 72
Nummer: 4
2017

Bevers
Sterre
Bas
Rebbel
E-mail

Maartje van de Water
Siward de Vries
Lotte Hamerslag
bevers@scoutingflg.nl

06-30737726
06-19537628
06-43980070

Welpen & Kabouters
Akela
Zoë Melief
06-29210366
Hathi
Joost Mul
06-50123089
Jacala
Casper Melief
06-46677921
Ikki
Britt de Jong
06-34772795
E-mail
welpen@scoutingflg.nl
E-mail
kabouters@scoutingflg.nl
Verkenners
Martijn
Martijn Heuchemer
06-14725780
Kevin
Kevin Ringlever
06-53859060
E-mail
verkenners@scoutingflg.nl
Padvindsters
Edwin
Edwin van de Leur
06-51552924
Monique
Monique Heuchemer
06-27005602
Joyce
Joyce de Keizer
06-42625701
E-mail
padvindsters@scoutingflg.nl
Explorers
Marcel
Stefan
Mathieu
E-mail

Marcel Kieboom
06-55175776
Stefan Walthie
06-15077031
Mathieu Verkade
06-24869319
explorers@scoutingflg.nl

Stam
Adviseur
Voorzitter
E-mail

Eric Brouwer
Naomi van der Zwet
stam@scoutingflg.nl

Troephuis
Lange Haven 11
3111 CA Schiedam
010-4267048
IBAN: NL34 INGB 0000772595
t.n.v. st. scouting FranciscusLodewijkgroep te Schiedam.
E-mail: info@scoutingflg.nl
Internet: www.scoutingflg.nl
Twitter: @GroeneBladFLG

06-14444447
06-15544336

Boomstam
Contactpersoon

Annemieke Jansen 06-20136296

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Materiaal
Groepsbegeleider
Lid

Annemieke Jansen
Joost Jansen
Mathieu Verkade
Eric Brouwer
Martijn Heuchemer

Stichtingsbestuur
Voorzitter
Rob Ouwendijk
Penningmeester
Peter Olsthoorn
Secretaris
Joost Jansen
Lid
Jan Lentjes
Lid
Arnold Jansen
Lid
Theo Engering
Redactie
Maartje van de Water
groeneblad@scoutingflg.nl

06-20136296
06-24968933
06-24869319
06-14444447
06-14725780

06-22968839
06-44346688
06-24968933
010-4265246
010-4268106
06-52397025

Webmaster
Yorick de Vries
webmaster@scoutingflg.nl

Bevers ........................................................................................................................... 4
GOH .............................................................................................................................. 6
Stam ........................................................................................................................... 10
GOH een deken!........................................................................................................... 11
Scouts ......................................................................................................................... 12
Welpen ........................................................................................................................ 16
Kleurplaat .................................................................................................................... 18
Agenda........................................................................................................................ 19
Van de redactie ............................................................................................................ 20

Hallo allemaal!
De bevers hebben al weer veel meegemaakt dit
scoutingjaar. Om nog te kunnen genieten van
het laatste beetje zomer, zijn de bevers de
eerste opkomst na de vakantie naar buiten
geweest voor een speurtocht. We hadden een
hele stapel kaartjes die de route vertelden en op
ieder kruispunt moesten we kijken welk kaartje
er aan de beurt was. Dat bleek nog een hele
puzzel, maar gelukkig hebben we de weg terug
weer gevonden!
De week daarna hebben we de ruimte ontdekt.
Aan de muur hing een groot blauw zijl, dit was
de ruimte. De bever hebben vervolgens allerlei
dingen geknutseld om die ru imte te vullen:
planeten, sterren, raketten, aliens en nog veel
meer.
Toen stond de installatie van twee van onze bevers op het programma. De kinderen hebben spelletjes
gedaan om de insignes voor de installatie te verdienen. Bij het eerste spel was de grote zaal verdeeld
in twee teams. Verspreid over de grond lagen rode en groene ballen. De teams moesten proberen
ervoor te zorgen dat er nog maar één kleur ballen op hun helft lag, door de ballen van de andere
kleur naar de overkant te gooien. Bij een ander spel leerden we over Hotsjietonia door middel van een
dobbelspel. Terwijl we verder kwamen op het speelbord, leerden we welke figuren waar wonen en
waar ze van houden. Aan het einde van de opkomst was het tijd voor de installatie en hoorde Eline en
Evy écht bij de bevers.
Op de brandersfeesten is ook ieder jaar een hartstikke leuk programma voor de scoutinggroepen van
Schiedam. Natuurlijk deden onze bevers ook mee dit jaar. Ze hebben onder andere eendjes gevist,
armbandjes geknoopt en popcorn gemaakt (en op gegeten). Ook was er een springkussen waar we
leuk op konden spelen.
Ons weekendje stond dit keer in het
thema van Mexico! De bevers
mochten helpen met koken en
hebben de groente gesneden voor in
de burrito’s. Na een spelletje was de
rest van het eten ook klaar en
konden we aan tafel. Hierna hebben
we de bedden klaargelegd zodat we
lekker in onze pyjama’s een film
konden kijken. In thema natuurlijk:
de drie caballero’s! Na het ontbijt de
volgende ochtend hebben we onze
eigen poncho’s en sambaballen
gemaakt. Om het weekend af te
sluiten hebben we een piñata kapot
geslagen, en toen was het alweer tijd
om afscheid te nemen.

De week daarop hebben we een speurtocht door het gebouw gedaan in twee teams: jongens tegen
de meisjes! Beide teams kregen een briefje met hun eerste aanwijzing.
Die aanwijzing leidde ons naar een ander lokaal, waar de volgende aanwijzing lag en we een puzzel of
spelletje moesten doen zoals blind tekenen, popcorn maken of een groepsfoto maken. Hierna was het
tijd voor het overvliegen. We namen afscheid van het merendeel van de kinderen en bleven achter
met slechts twee bevers.
Gelukkig kun je met twee bevers ook nog hartstikke leuke dingen doen! Zo zijn we op wereldreis
geweest. Met ons paspoort vlogen we naar verschillende landen. In China hebben we geleerd dat het
nog best moeilijk is om met stokjes te eten. In Italië hebben we spaghetti (snoepsliert) geslurpt en in
Engeland hebben we met links geschreven. In Hawaï hebben we onze hoela-dans kunnen oefenen, in
Australië hebben we kangoeroes en koala’s geknutseld, op Antarctica hebben we als pinguïns gelopen
en in Griekenland hebben we borden kapot gegooid. Als laatste speelden we Belgisch verstoppertje en
was ons paspoort helemaal vol gestempeld!
Het thema van de Jota-Joti was dit jaar “Be Magnetic”. De bevers
hebben geleerd wat magneten zijn en waar die allemaal aan blijven
plakken. Toen we dat wisten konden we onze eigen magneten
gaan versieren. Hierna hebben we gevist met behulp van
magneten. Ook zijn we nog op het dak geweest om naar de
zendmast te kijken en als afsluiting hebben we nog een verhaaltje
gelezen.
De bevers hebben ook een bezoek gebracht aan Italië. Eerst
hebben we pasta geverfd. Toen deze droog waren hebben we hier
mooie kettingen van geregen. In Italië eten ze superveel pizza, dus
die hebben we zelf gemaakt. De bevers hebben zelf de bodem
belegd. Terwijl de pizza in de over zat konden we mooi het toren
van Pisa-spel spelen. Als laatste hebben we de pizza nog
opgegeten, en hij was superlekker!
Een andere week waren de bevers de baas! Ze mochten zelf
bepalen in welke volgorde ze de spelletjes waar ze uit konden
kiezen wilden doen. Eerst wilden ze iets knutselen, dus hebben we
dieren gemaakt van wc-rollen. Hierna hebben we verstoppertje gespeeld, omgekeerd blikwerpen, koe
& boer, en hebben we een welkom vlag opgehangen voor Sinterklaas.
De volgende opkomst begonnen we met het zoeken van gekleurde
enveloppen. Hierin zaten de spelletjes die we die ochtend gingen
doen. Zoals spelen in de ballenbak. Maar die moesten we eerst zelf
maken! Ook hebben we snoepjesmemorie gespeeld en
doorgeefpoppetjes getekend. Dit vond leiding zo leuk, dat ze er na de
opkomst nog even mee door zijn gegaan!
In december hadden we het gerucht gehoord dat Sinterklaas in de
buurt was. We hoopten uiteraard dat hij ook even bij ons langs zou
komen. De bevers hebben een mooie slinger voor hem gemaakt. Ook
hebben ze een mooie stoel voor de Sint versierd en heeel hard
gezongen. Het heeft gewerkt! Sint en Piet kwamen langs. Er werd
royaal met kruidnoten gestrooid en we kregen zelfs cadeautjes!
Dankuwel Sinterklaas!
En dat was het weer voor dit seizoen, we hopen weer veel avonturen
te beleven in 2018!
Groetjes van Bas, Sterre, Rebbel en de bevers!

De 6e Gezellige Oriëntatie Hike, door de ogen van de organisator: Marcel de Bruin.
Ter voorbereiding op het schrijven van dit verslag, ging ik op zoek naar foto’s en vond ik foto’s van de
afgelopen 6 jaar. Het was geweldig om te zien hoe onze deelnemers ouder worden door de GOH’s
heen, vooral bij de kleinste deelnemers.
Nu wordt deze groep steeds groter. Zo begonnen we ooit met 17 lopers en dit keer hadden we 69
wandelaars. Een nieuw record en met de enthousiaste verhalen van dit jaar ben ik bang dat het
volgend jaar nog drukker gaat worden! We zullen er direct rekening mee houden in onze organisatie…
Ieder jaar vragen we de winnaars een verslag te schrijven over hun tocht. Dit jaar wil ik jullie
meenemen met mijn verhaal, het verhaal van de organisatie. Deze begint al direct als de tocht is, dan
prikken we een datum voor het volgende jaar. Je kunt nu al de data van 3 en 4 november omcirkelen
in de kalender van 2018.
Vervolgens blijft het lange tijd stil. In mei gaan we op zoek naar een mooie omgeving en de
mogelijkheden tot overnachten. Vervolgens is Joost Jansen, onze routebouwer, een zomer lang bezig
met het uitzetten van de tocht. Door te puzzelen op internet, een keer rond te fietsen en vele
avonden knip- en plakwerk. Maar niet voor niets, want de wandeltocht met maar 1 km asfalt werd
zeer gewaardeerd. Na de zomervakantie beginnen we met het onder de aandacht brengen van de
activiteit. Langzaam begint de afkorting dan meer en meer over de haven rond te galmen. Dat was
ook goed te merken bij de inschrijvingen. Geweldig om je idee zo uit te zien groeien tot een breed
gedragen activiteit!
We moesten hierdoor wel aan de slag. We hebben extra maatregelen getroffen om zoveel mensen
aan te kunnen. Volgens mij hebben jullie daar niets van gemerkt en dat betekent dat we de
veranderingen goed hebben ingeschat. Natuurlijk blijven er verbeteringen mogelijk en staan we altijd
open voor nieuwe ideeën.
Na de voorbereidingen gaat het feest echt los en dan is het loslaten en ervaren. Het weer was op
zaterdagochtend heerlijk. Het was zeker geen straf om rond te mogen wandelen, maar ook niet om de
postenkaarten op te hangen of de soep op te warmen. Ik kreeg kippenvel toen ik de deelnemers
overal zag rondlopen. Het was een positieve beleving om iedereen zo met je activiteit aan de slag te
zien gaan.
Op de soeppost druppelt dan langzaam iedereen binnen en komen de eerste verhalen op gang. Maar
nog mooier is het om te zien hoe druk iedereen was met de bingokaart. Vele wisten daar nog wat
bingo’s binnen te slepen door een selfie met het hert bijvoorbeeld. We beginnen dan ook al met de
zoektocht naar verdwaalde of vertraagde groepjes. Maar iedereen liep nog op ons schema.
Na de soep zijn we snel het terrein op gaan bouwen. Boodschappen opruimen, avondmaal
voorbereiden, gebouw opruimen en tenten opzetten. Ik ben nog steeds trots op 2 patrouilletenten in
20 min met 4 man, maar ook de vendeltent verliep heel soepel. Zo waren we op tijd klaar voor de
ontvangst van de eerste lopers. Ook al zijn het de eerste lopers, zij zijn ook moe en hebben een warm
ontvangst nodig.
Terwijl Joost de prestaties van de groepen controleert, Martijn en Yorick de deelnemers helpen waar
nodig, Rob en Antoinette druk zijn in de keuken met de voorbereidingen voor de avondmaaltijd,
waren Marloes en Manu nog druk met de doorzetters die net de chocolademelkpost bereiken. Voor mij
begon toen al het moment om iedereen op tijd weer binnen te krijgen. Het zonnetje gaat in november
al tussen vijf en half zes onder en oriënteren in het donker is bijna onmogelijk. Dus proberen we
iedereen die nog in koers is in kaart te brengen en eventueel te helpen waar wij denken dat het nodig
is.
Iedereen was binnen voordat het buffet werd geopend. Nadat de 76 magen waren gevuld konden we
direct door met de prijsuitreiking en hebben we onze jubilarissen in het zonnetje weten te zetten.

Winnaars A categorie:



Team Okkenoten
Team Jansen

Dries en Theo
Mick en Bram

Winnaars B categorie:


Team Ben Nooit Ver

Linda, Stacey, Inge en Cora

Winnaars C categorie:


Team Ruim 100

Annemieke en Jan

Onze jubilarissen zijn:

Rob, Antoinette, Martijn, Marijn, Maartje, Cora en Inge.

Helaas konden we Peter niet belonen met een badge voor zijn vijfde deelname. Hij had helaas af
moeten zeggen vanwege een rugblessure. Zonde, want hij is altijd een sterke steunpilaar van de
organisatie. Gelukkig konden we Rob en Antoinette bereid vinden om hun wandelschoenen thuis te
laten en ons gat in de organisatie te vullen.
Na de fotosessie met winnaars kwam het officiële gedeelte ten einde. Dan moet de afwas nog worden
geregeld, maar met de hulp van vele ouders was dat zo gebeurd en konden we daarna genieten van
een vrije avond waar ik vele complimenten heb ontvangen voor de route, de organisatie en de sfeer.
Daar geniet je van, maar ik geniet net zo hard van de gezelligheid die je overal ziet. De vermenging
van alle leeftijden. Het is prachtig om een ouder te zien genieten van de scouts die met rode oortjes
zitten te luisteren naar de onschuldige verhalen van de stamleden. In die laatste zin zaten al mijn
doelstellingen van de activiteit. De verschillende onderdelen met elkaar in contact brengen en ouders
de kans geven om bij ons in de keuken mee te kijken. Dat moet de groep toch een sterke
ruggengraat geven voor de toekomst.
Op zondag ben ik altijd druk met de afronding van het weekend. De
magen moeten nog een keer worden gevuld, de terugreis moet worden
voorbereiden. Dat betekent dat de spullen moeten worden ingepakt, de
auto’s moeten worden opgehaald en het gebouw en terrein moeten
worden schoongemaakt.
Nadat dat allemaal is gelukt kunnen we terug en moesten we dit keer
nog de tenten uithangen om te laten drogen. ’s Middags kunnen we dan
terug gaan kijken, ondanks het feit dat de tenten dan nog ergens een
keer opgevouwen zullen moeten worden en teruggebracht of opgeruimd.
Op zondag ben ik met een glimlach op het gezicht op de bank in slaap
gevallen. Toen ik wakker werd hadden zich al weer nieuwe ideeën voor
volgend jaar gevormd.
Groetjes Marcel en hopelijk tot GOH

Na elk zomerkamp komen er oude explo's overvliegen naar de stam. Dit jaar waren dat Britt, Julie en
Casper. Voor het overvliegen lieten we ze de sleutel van de stam zoeken in een grote bak, maar
voordat ze de sleutel konden uitproberen moesten ze eerst drie opdrachten uitvoeren. Na uiteindelijk de
juiste sleutel te hebben gevonden stond er nog één test op hun te wachten. Ze moesten alle 3
omstebeurt op Jona's rug gaan zitten terwijl hij als een soort stier ze eraf probeerde te schudden.
Gelukkig heeft iedereen het overleefd (het ging bijna mis bij Casper).
Voor het eerst hebben we zelf voor ons eigen
programma gezorgd tijdens het Jota-Joti
weekend. Het weekend begon met gezellig mario
kart en just dance te spelen. Iedereen was heel
enthousiast en fanatiek bezig, want wie wil nou
niet winnen.
De volgende dag hadden we nog steeds het
regiospel zoals elk jaar, maar we hadden ook iets
speciaals. We gingen naar het tikibad. Voordat we
daarheen gingen, hebben wij snel een
fantastische hamburger gegeten (zelfs vega-Britt) bereid door chef Ivo en souschef Jona. Helaas bleek
uiteindelijk dat Casper zijn zwemspullen was vergeten toen wij bij het tikibad aangekomen waren.
Gelukkig kon hij aan de kant genieten hoe andere mensen aan het zwemmen waren. De volgende dag
konden we lekker uitslapen en hadden we zelfs een heerlijk ontbijt op bed gekregen, pannenkoeken
gebakken door Lotte en Jona.
We hadden ook een opkomst met als thema Mexico (olé)
georganiseerd door Lotte en Jona. Tijdens deze opkomst hadden we
guacamole en nachos met queso gemaakt.
En we hadden ook een uitdagende hindernisbaan met Donald Jasper
Trump die constant tennisballen naar je gooit. De prijs voor de
snelste tijd van deze baan is dat diegene als eerste de piñata mocht
slaan die we eerder hadden gevuld met snoep.
Natuurlijk hebben we ook nog andere dingen gedaan zoals koek
bakken en het
helpen McDonalds te
halen voor het
weekend van de
welpen. Trouwens er
is aan het eind van
de Mexico opkomst
bekend gemaakt
door Naomi dat ze een relatie heeft met Ivo <3.
Iedereen reageerde heel verbaasd en was hartstikke
blij voor hun.

Als jullie meer van ons willen zien en horen
volg ons dan op onze instagram @stamflg.
Tot het volgende groene blad,
De Jan van Hoofstam

merchandise

We hebben GOH kampvuurdekens te koop voor € 9,50 per stuk!
Het zijn dekens die tegen een stootje kunnen en je lekker warm houden.
Ze zijn gemaakt van wol, katoen en synthetische materialen. Ze zijn niet
volledig brandveilig, maar je kan er gerust mee bij het vuur zitten. Lekker
om je rug warm te houden terwijl je van het vuur geniet. Het is ook een
mooie deken om al je insignes op te verzamelen.
Heb je interesse in een deken? Dan kun je dat aangeven bij je leiding. Zij
regelen de rest.

26-08 opening seizoen
Met alle kampoverzichten in de grote zaal. Een speurtocht door alle lokalen,
waarbij in elk lokaal wel iets te doen was van Quiz tot schminken en van
knutselen tot pannenkoeken eten!
01-09 smokkelaars in het bos
De meiden en jongens in twee groepen verdeeld. Allebei een schatkaart mee in
stukken verdeeld. Van de ene kant naar de andere kant overbrengen. Wie het
eerst de schatkaart compleet heeft, wint. In het bos staan tikkers en dan ben je
je kaartje kwijt en moet je overnieuw beginnen.
08-09 afscheid Youri en Maartje
Youri nam afscheid bij de verkenners omdat hij
een wereldreis gaat maken, en Maartje omdat er
bij de scouts nu weer voldoende leiding is en ze
zich nu weer volledig op de bevers kan richten.
Ze hadden verschillende gekke spellen voor ons
bedacht waarbij je punten kon verdienen, en die
punten waren uiteindelijk het aantal toppings die
je op je plakje cake mocht: de traktatie.
Zoals een bierviltje doorgeven via knijpers in je
mond, knikkers uit een emmer water vissen met
je tenen, suikerklontjes toren bouwen op het voorhoofd van een ander en in duo’s met uitdagende
opdracht naar de overkant komen. En op het laatst afscheidscadeautjes uitpakken. De padvindsters en
Verkenners hadden in een schrift een laatste groet aan hen gericht.
Bedankt voor de gezellige tijd bij de scouts!
15-09 Kaal of Kammen
Zes groepjes streden tegen elkaar. Er moesten wat opdrachten gedaan worden. Degene met de minste
punten werd geschoren. Men kon extra punten halen door als team een emmer water over je heen te
laten gooien.
22-09 EHBO spel
Aan de hand van EHBO vragen en opdrachten werd er een spel gespeeld en werden er verbanden
aangelegd.
29-09 schietopkomst en via touwbrug overvliegen
Vandaag vlogen er drie verkenners over naar de explorers. Eerst gingen we schieten in kleine groepjes.
In het padvindsterlokaal kon er met pijl en boog worden geschoten. In het kabouterlokaal werd er
pijltjes gemaakt voor de blaaspijp. De grote zaal was omgetoverd tot een heus schiet festijn met allerlei
obstakels om je achter te verstoppen. Ondertussen werd er door Martijn en Marcel een touwbrug
gemaakt over de haven. Hierover moesten Levi, Hugo en Jordi lopen naar de overkant en aangepakt
worden door de leiding van de explorers. Eentje ging er goed overheen, de andere twee haalden een
nat pak en bereikten na wat zwemmen de overkant.
En de volgende dag kwamen er welpen en kabouters naar ons overgevlogen!

06-10 lange opkomst

tent opzetten

partypoppers touw opdossen
mensen wakker maken vuur maken broodje knakworst
Fietssleutel

vuur doven
wc verweg

kampeertechnieken

Tono nieuw gebouw

kampvuurspel

nieuwe scouts

tent afbreken

UITSLAPEN

fietsen ZO LANG MOGELIJK WAKKER BLIJVEN ONTBIJTEN
12-10 insigne identiteit
Omdat er twee nieuwe padvindsters bij zijn, hebben we iets beter bekeken wie we zijn en hoe we in de
groep staan. We zijn meer over elkaar te weten gekomen door middel van een vragenrondje en
vriendenboekje. En we hebben groepsnamen bedacht. Daarna hebben we een spel gedaan waarbij je
kon kiezen wie je een leider vindt, wie een doener, wie een denker en wie er meeloopt met de rest.
19-10 Jotaweekend
Met de jota hebben we een
morsetelefoon in elkaar gezet. Wat nog
best lastig was te solderen is. ’s Avonds
geluisterd naar de opening via de radio.
Daarna op de chat met andere
scoutinggroepen. Laat slapen en de
volgende ochtend vroeg op voor het
ontbijt. Daarna in groepjes rouleren met
solderen, magnetisme en morsecodes en
zenden. ’s Middags het regiospel met
allerlei gekke opdrachten en leuke
dingen, waar we vijfde zijn geworden
van de negen groepen. Daarna aten we lekker met z’n allen in de grote zaal en gingen we met een
vragenlijst en een code andere scoutinggroepen bezoeken, waar we contact moesten maken met onze
zendamateur door te zenden, appen, etc.
26-10 fietsverlichting controle
Via de ANWB hadden we een toolkit gekregen met onder andere
fietslampjes, schroevendraaiers, reflectoren, batterijen, checklist
en stickers. We keken in groepjes eerst een fietsquiz over hoe de
fiets eruit hoort te zien in het donker en andere handige weetjes.
Nadat we wisten hoe we de fiets moesten controleren gingen we
beneden in het beverlokaal 1 fiets per groepje bekijken. De
meesten kregen een goede sticker en van sommigen werd het
licht vervangen. Iedereen ging naar huis met juiste verlichting.
03-11 insigne identiteit
We gingen verder met het insigne identiteit door het
vriendenboekje af te maken en je groepsleden erin te laten
schrijven. Dit lukte niet door iedereen. Vandaar dat we sommige
een gedicht hebben laten schrijven over zichzelf. We hebben ook
de nieuwe Rondes bekend gemaakt.

Om onze energie verder kwijt te kunnen hebben we een potje voetbal gedaan.
Voor de volgende keer moet nog een yell bedacht worden en voor sommigen nog een extra opdracht
en dan is het insigne behaald.
17-11 knuffels maken
Op deze vrijdag werden er knuffels gemuteerd. Eerst
onthoofd dan handen en voeten afgehakt om vervolgens
weer een nieuwe knuffel in elkaar te zetten. Dit vergt
wat ruilen met elkaar en nadenken over iets nieuws.
Dan de draad door de naald krijgen om vervolgens de
benen en armen weer aan de romp vast te rijgen.
Ondertussen was het een gezellige kletsboel en
onderhandelde we leuk met elkaar over de restanten
van de knuffels. Om 21.45 zaten alle knuffels weer aan
elkaar en ging iedereen met een hele weer terug naar
huis. Dit bewijst ook maar weer dat ze zelf hun insignes
op hun blouse kunnen naaien.
10-11 EHBO spellen
Vandaag ging de opkomst over EHBO. De hele groep werd verdeeld in vieren want er waren vier
spellen te doen: EHBO kwartet, domino, streeppuzzel en verband aanleggen.
24-11 installatie nieuwe scouts
Vandaag leerden we door puzzelwoorden hoe de scoutswet in elkaar stak. Dit was nodig voor de
installatie. Door middel van samenwerking in een memorie dat je niet alleen staat.
Vandaag werden de volgende Padvindsters geinstalleerd: Monique (leiding), Linda en Inge en de
volgende Verkenners: Kevin (leiding), Zandro, Morgan, Dorian en Mathis.
Na het inbreken in de kring van de scouts zijn de padvinders toegetreden tot de Sterrenvendel en de
verkenners tot Raymond Maufraistroep.
01-12 surprise
Drie weken van te voren waren er lootjes getrokken. We
kochten voor een tientje een cadeautje, bedachten een
leuke surprise en verzonnen een gedicht. Dit waren de
ingrediënten voor een leuke avond. Er waren erg leuke
surprises gemaakt. Er was chocolademelk en kruidnoten
met hartjes tussendoor. Leuke gedichten werden
voorgelezen en soms volgde daarna veel cadeautjes
uitpakken. Het was heel gezellig en we genoten van de
kruidnoten. We waren net op tijd klaar en iedereen ging
tevreden naar huis met zijn cadeautjes.
08-12 knopen
Allereerst werden de groepjes verdeeld: ‘oude en nieuwe’ scouts bij elkaar. Bij Marcel en Kevin knopen
aanleggen: mastworp, schootsteek, platte knoop, achtschoring. Dit is handig om te pionieren en vlag te
hijsen. Bij Joyce en Martijn een driepoot opzetten met twee dwarsbalken. Dit is nodig om op kamp een
keuken te bouwen. Bij Edwin en Monique was het mini pionieren. Dit geeft sneller een overzicht hoe de
keuken er uitmoet zien, maar is wel net zo lastig.

15-12 Kerstkaarten maken
Verkenners maken een fotostrip en Padvindsters maken een kerstbakje, dekken netjes de tafel,
schrijven menu en maken kerstdiner in nette kleren en vieren oud en nieuw met sterren voor een leuke
kerstkaart.
22-12 Filmavond/nacht
Er wordt een groot scherm geplaatst in drie zalen en er worden verschillende films gedraaid. Welke is
nog een verrassing. Maar het beloofd erg leuk en spannend te worden. Via een strippenkaart kan er
aan het begin van de film drinken en iets lekkers gehaald worden. Je kijkt in je slaapzak en als je moe
bent is altijd wel een lokaal waar je alvast kan gaan slapen.
We wensen jullie fijne feestdagen en een mooi, stoer scoutingjaar!
Marcel, Martijn, Kevin, Monique, Edwin en Joyce

Het was weer een enorm gevuld kwartaal met leuke activiteiten, nieuwe mensen en vertrekkende
welpen. Uiteraard zijn we flink bezig geweest met heel veel dingen tijdens de opkomsten. Lees dus snel
wat wij allemaal gedaan hebben!
Overvliegen
Ook dit jaar waren er weer overvliegers bij de Welpen en Kabouters. Dit keer hadden we er een
recordaantal van 8 (!) die overvlogen. Voor de overvliegers hebben we een speciaal weekend gehad
waar zij allerlei leuke activiteiten hebben gedaan. Zo begonnen we het weekend door ze zelf helemaal
zelf het eten te laten regelen en koken (en ze kochten vrijwillig zelf groeten…. Huh, dat hadden we niet
verwacht!). Gelukkig heeft niemand hierbij zichzelf verbrand en het eindresultaat was precies wat we er
van verwachtte.
Na een heerlijk diner was het al snel donker en was het alweer tijd voor de dropping! De overvliegers
werden geblinddoekt met de auto meegenomen (Bedankt, Stam, voor de hulp!) en na wat extra
rondjes rotonde kwamen we buiten Schiedam terecht
waar ze gedropt werden. Ze hadden niets anders dan een
zaklamp, een stafkaart en warme kleding om mee terug
te komen naar het clubgebouw (gelukkig waren de
stafleden die er bij waren wat beter uitgerust met genoeg
proviand om een dorp te voederen).
Na een stuk lopen kwamen we uiteindelijk bij een
speeltuin uit, waar “ineens” de stamleden die ons dropte
tevoorschijn kwamen om Happy Meals uit te delen!
Na uiteindelijk terug te zijn gekomen op het clubgebouw
en na een lekker nachtrustje was het alweer zaterdag en
tijd voor de normale opkomst. Hier mochten de
overvliegers zelf bepalen wat we allemaal gingen doen en
deden de leiders zich voor als welpen en werden ze
stiekem ook een beetje teruggepakt voor al het geklier de
afgelopen jaren.
Na deze opkomst was het echt tijd om afscheid van ze te
nemen en ze over te geven aan de scouts en bevers in
ontvangst konden nemen.
Dank jullie voor de leuke tijd bij de Welpen en Kabouters,
Mathis, Dorian, Inge, Linda, Morgan, Pawell, Zanro, Martim! En welkom bij de horde, Anne, Damiën,
Anna en Myrthe!
Staf
Afgelopen kwartaal is er voor de stafleden ook weer van alles gebeurd. Zo was er ook weer een
verandering in de bezetting. Gelukkig is er dit kwartaal niemand weg gegaan, maar zijn er 2 stafleden
bijgekomen! Welkom bij het team, Jacala en Ikki! We hopen dat we nog lang van jullie kunnen
genieten.
Naast stafwijzigingen zijn er ook weer kwalificaties uitgedeeld. Zo hebben Akela en Hathi beiden hun
kampkwalificatie behaald en heeft Akela ook haar Teamleiderskwalificatie gehaald!
Opkomsten
Ook hebben we weer hele leuke opkomsten gehad gedurende het afgelopen kwartaal.

Zo hebben we rond de tijd van de orkaan in
Sint Maarten een opkomst gehad om de
kinderen bewust te maken van wat er
allemaal gebeurd daar. Zo begonnen we met
een lokaal dat compleet verwoest was en
weer opgeruimt moest worden. Daarna keken
we naar de rantsoenen (snoepjes). Hoe
zorgen we er voor dat alles eerlijk verdeeld
word? Sommige waren redelijk creatief met
scharen om de snoepjes in stukken te delen!
Ook zijn we bezig geweest met een eigen
dorp te maken. De welpen en kabouters
maakten met veel knutselmateriaal een zo
mooi mogelijk dorp knutselen en zelf de
regels ervoor bepalen. Wat mag er wel in hun
dorp en wat mag ook absoluut niet? Daarnaast hebben we nog een leuk handelsspel gespeeld om zelf
een dorp op te bouwen en gebouwen te verdienen.
Daarnaast zijn we ook een paar opkomsten bezig geweest met pionieren! We begonnen met het maken
van creaties met sateprikkers en marshmellows en alvast te oefenen met de knopen die ze moesten
leren om te kunnen pionieren. De opkomst daarna hebben we alles wat geleerd was in praktijk
gebracht en hebben we geminipionierd! Sommigen hadden het al snel onder de knie en maakte een
heuze speeltuin!
Een ander belangrijke opkomst die we gehad hadden was Kerst, de laatste opkomst van het jaar. We
maakten hier de mooiste kerstversieringen en kaarten.
Sinterklaas
Uiteraard heeft de goedheiligman ons welpenlokaal ook dit jaar niet voorbij laten gaan. Op 2 december
kwam hij ineens tijdens de opkomst binnenvallen
met wat pieten! Uiteraard boden we hem gelijk
een stoel aan midden in de kring zodat hij ons
eens allemaal geod kon bekijken. Een groot
gedeelte van de welpen en kabouters is naar
voren geroepen om eens de vragen van
Sinterklaas te beantwoorden. Jammer genoeg
hadden we niet genoeg tijd voor iedeeen, maar
gelukkig eindigde de opkomst wel met dat
iedereen een leuk cadeautje heeft gekregen!
Volgend kwartaal
Uiteraard hebben we weer heel wat leuke
activiteiten in petto voor aankomend kwartaal.
We verklappen nog niet wat we gaan doen, want
dat zien jullie vanzelf. We hopen dat jullie er
evenveel zin in hebben als wij!
Groetjes, Akela, Jacala, Ikki en Hathi

Wat?

Wanneer?

Nieuwjaarbijeenkomst - staf & bestuur

06 januari 2018

Eerste opkomst 2018 - bevers & welpen

13 januari 2018

Scouting academy

17 februari 2018

Iscout

03 maart 2018

Jantje Beton

05 t/m 10 maart 2018

Voorbereidingsweekend groepskamp

16 t/m 18 maart 2018

Duinenmars

08 april 2018

Dodenherdenking

04 mei 2018

85 jarig jubileum feest

11 mei 2018

Groepskamp 2018

14 t/m 21 juli 2018

De beste wensen voor het nieuwe jaar!
In 2018 komen weer 4 mooie groene bladen uit.
De redactie zoekt input en tips voor verbetering,
nieuwe columns of andere top ideeën.
Weet jij iets? Mail naar:
groeneblad@scoutingflg.nl

